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Anders Wigelsbo (C), ordförande

Elisabet Pettersson (C)

Erik Hamrin (M), 1:e vice ordförande

Tomas Bergling (M)

Hanna Westman  (SBÄ)
Ulrika  Spärebo (S), 2:e vice ordförande
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Viktor Kärvinge (S)

Magnus Edman  (SD)

Andreas Andersson  (SD)
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Martin Eriksson (M)

Magnus Holm  (KD)

Louise Eriksson  (SD)
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Anna Cedervång, controller
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Christina Söderström-Nilsson, kommunstrateg
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=. SALA KOMMUNSTYRELSEN
KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-04-08

 

Dnr  2020/4

§  53 Ordningsfråga

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden  kompletteras  dagens föredragningslista

. Stöd till ideella föreningar

. Stängda sammanträden för kommunstyrelsen under en period

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt följande ärenden kompletteras dagens föredragningslista

. Stöd till ideella föreningar

. Stängda sammanträden för kommunstyrelsen under en period

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04—08

Dnr  2018/1025

Åtgärder för att få den kommunala budgeten i balans

INLEDNING

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2019, § 9, beslutades att Vid

varje sammanträde med kommunstyrelsen ska en noggrann ekonomisk analys över

kommunens aktuella situation redovisas samt hur arbetet med den ekonomiska

handlingsplanen för att balansera kommunens underskott fortlöper.

Beredning

Bilaga KS 2020/33/1, skatteprognos

Kommunchef Daniel Holmvin och controller Anna Cedervång föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och

åtgärdsplanen,

a_tt uppdra till kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills

dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans,

a_tt vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med

kommunstyrelsen, samt

a_tt uppdra till kommunchefen att utvärdera vilka åtgärder som har avsedd effekt

samt föreslå förändringar.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) med tillägg

att kommunstyrelsens beslutar

&uppdra till kommunchefen att redovisa status på den beslutade kontroll- och

åtgärdsplanen, vi nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Proposition

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner Ulrika

Spårebos (S) tilläggsyrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att fortsätta arbeta enligt den beslutade kontroll- och

åtgärdsplanen,

a_tt uppdra till kommunchef att vid varje sammanträde med kommunstyrelsen, tills

dess annat beslutats, redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt avses vidtas för att

få kommunens ekonomi i balans

a_tt vidtagna åtgärder redovisas i siffror vid varje sammanträde med

kommunstyrelsen,

Utdragsbestyrkande

7??
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forts § 54

a_tt uppdra till kommunchefen att  utvärdera  Vilka  åtgärder  som har avsedd effekt

samt föreslå  förändringar, samt

ag uppdra till kommunchefen att redovisa  status  på den beslutade kontroll- och

åtgärdsplanen, vi nästa sammanträde med kommunstyrelsen

Utdrag

Kontor och nämnder

Kommunchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (26)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—04-08

Dnr 2019/1609

Yttrande över  revisionsrapport Samladgranskning av tidigare

genomförda granskningar

INLEDNING

PWC har på uppdrag av Sala kommuns revisorer genomfört en samlad uppföljning av

tidigare genomförda granskningar. Granskningen har följt upp tidigare granskningar

med avseende på revisionsfrågan: Har granskade nämnder och styrelse vidtagit

tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som

lämnats i genomförda granskningar?

Beredning

Bilaga KS  2020/57/1, missiv

Bilaga KS 2020/57/2, Rapport  -  Samlad granskning av tidigare genomförda

granskningar

Bilaga KS 2020/57/3, yttrande över revisionsrapport

Bilaga KS  2020 /57/4, yttranden och politiska beslut från tidigare genomförda

granskningar

Revisor Petra Ribba, PWC, föredrar revisionsrapporten på distans via Skype.

Kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson föredrar ärendet.

Kommunrevisionens ordförande Christina Forsgren deltar vid ärendets beredning.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över Revisionsrapport Samlad granskning av tidigare genomförda

granskningar, i enlighet med Bilaga KS 2020/57/3,

a_tt uppdra till kommunchef att tillse att samtliga i revisionsrapporten omfattade

enheter, avger yttranden till kommunrevisionen, samt

&  uppdra till kommunchefen att redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom

upphandlingsområdet och föredra resultatet vid kommunstyrelsens sammanträde i

augusti 2020.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt avge yttrande över Revisionsrapport Samlad granskning av tidigare genomförda

granskningar, i enlighet med Bilaga KS 2020/57/3,

a_tt uppdra till kommunchef att tillse att samtliga i revisionsrapporten omfattade

enheter, avger yttranden till kommunrevisionen, samt

&  uppdra till kommunchefen att redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom

upphandlingsområdet och föredra resultatet vid kommunstyrelsens sammanträde i

augusti 2020.

 

Utdrag

PWC och kommunrevisionen

Kommunchef

får
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr 2020/442

Ansökan ur fondmedel för parkprojekt  2020

INLEDNING

Agueliplats och  Franska  parkens fontäner behöver rustas upp för att kunna

användas framöver. Vi behöver också möta moderna krav på att inte slösa med

kommunens dricksvatten.

För finansiering av dessa projekt föreslås söka medel ur Jöns och Alfvida Åkermans

fond, vars syfte är "miljöförbättringar av Sala stad".

Beredning

Bilaga KS  2020/45/1, missiv

Ledningsutskottets beslut  2020-03-23, § 48.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ansöka om 400 000 kr ur Jöns och Alfvida Åkermans fond för Aguéliplats och för

fontäner i Franska parken, i enlighet med Bilaga KS  2020/45/ 1, och därmed starta

dessa projekt.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt ansöka om 400 000 kr ur Jöns och Alfvida Åkermans fond för Aguéliplats och för

fontäner i Franska parken, i enlighet med Bilaga KS  2020/45/ 1, och därmed starta

dessa projekt.

 

Utdrag

Samhällstekniska enheten

Utdragsbestyrkande

7/77
/
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SAIVIIVIANTRÄDESPROTOKOLL 9  (26)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr 2020/359

Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i
Sala kommun

INLEDNING

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram "Vägledning om

eldningsförbud" för att skapa tydlighet och för att ena hanteringen inom landet.

I  2  kap 7  §  förordningen  (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att

regeringen överlåtit rätten till kommunen och länsstyrelsen att meddela dessa

föreskrifter som förbudet mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot

brand regleras.

Innan kommunen fattar besluti enlighet med "Rutin för beslut om eldningsförbud

och restriktioner mot eldning utomhus" (delegationsbeslut) om eldningsförbud sker

samverkan med länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade  2006—09-21 §  136 om generellt eldningsförbud i Sala

kommun skall råda vid brandrisksiffra 4 och 5. Detta beslut måste upphävas före

bifogade förslag om föreskrifter antas.

Beredning

Bilaga KS  2020/43/1, missiv

Bilaga KS  2020/43/2, föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus

i Sala kommun

Ledningsutskottets beslut  2020-03-23, § 49.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt upphäva tidigare beslut KS §  136/2006  om generellt eldningsförbud i Sala

kommun, samt

a_tt anta föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Sala

kommun i enlighet med Bilaga KS 2020/43/2.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att upphäva tidigare beslut KS  § 136/2006  om generellt eldningsförbud i Sala

kommun, samt

a_tt anta föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Sala

kommun i enlighet med Bilaga KS  2020/43/2.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

W?”/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr  2020/194

Ändring i delegationsordning för kommunstyrelsen

INLEDNING

I  2 kap 7 §  förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) framgår att

regeringen överlåtit rätten till kommunen och länsstyrelsen att meddela föreskrifter

som förbud mot eldning eller liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Räddningstjänsten Sala-Heby har tillskrivit kommunstyrelsen om att anta nya

Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Sala kommun samt

Rutin för beslut.

Detta medför även att delegationsordningen behöver kompletteras med nr 7.9 a.

Beredning

Bilaga KS  2020/53/1, missiv

Bilaga KS  2020/53/2, delegationsordning

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

kommunstyrelsen beslutar

att en ny punkt 7.9  a  tillförs delegationsordningen,

7.9 aMeddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus, upphäva förbud

mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

åt en ny punkt 7.9 a tillförs delegationsordningen;

7.9  a  Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus, upphäva förbud

mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Utdrag

Ko mmunjurist

Registrator

Utdragsbestyrkande

L
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Justerandes  sign
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr 2020/78

Ansökan om bidrag till Nämndemannaföreningen i Västmanland

under perioden 2020—2024

INLEDNING

Nämndemannaföreningen i Västmanland inkom den 7 januari 2020 med ansökan

om bidrag för att kunna genomföra de av styrelsen och medlemmarnas önskemål

om kurser och övriga aktiviteter för att komplettera den grundutbildning som

Domstolsverket genomför under perioden.  '

Beredning

Bilaga KS 2020/44/1, missiv

Bilaga KS 2020/44/2, ansökan från Nämndemannaföreningen

Ledningsutskottets beslut  2020-03-23,§ 54

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för perioden 2020  — 2024 bevilja Nämndemannaföreningen i Västmanland

10 000 kr i bidrag till kompletterande utbildning, att tas ur eget förfogande.

Erik Hamrin (M) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt för perioden 2020  — 2024 bevilja Nämndemannaföreningen i Västmanland

totalt  8  000 kr i bidrag till kompletterande utbildning, att tas ur eget förfogande.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt ärendet avslås.

Hanna Westman (SBA) och Andreas Andersson (SD) yrkar bifall till

Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner

ledningsutskottets förslag avslaget.

Ordföranden ställer Erik Hamrins [M) yrkande mot avslag och finner Erik Hamrins

(M) yrkande avslaget.

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner Ulrika

Spårebos (S) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt ärendet avslås.

Reservation

Erik Hamrin (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdragsbestyrkande
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Justera  ndes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26>

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr  2020/302

Redovisning av motioner som ej behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 35 §, skall motioner beredas så, att fullmäktige kan

fatta beslut inom ett är från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan

avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen

anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från

vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Beredning

Bilaga KS  2020/38/1, missiv

Bilaga KS  2020/38/2, redovisning av motioner som ej behandlats inom ett är

Ledningsutskottets beslut  2020-03-23, §  55

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

_a_t_t godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

747//
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SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr  2020/303

Redovisning av medborgarförslag som inte behandlats inom ett år

INLEDNING

Enligt kommunallagen, 5  kap 35 §, skall medborgarförslag beredas så, att

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om

beredning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram

vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då

avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning

vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober

Beredning

Bilaga KS  2020/39/1, missiv

Bilaga KS  2020/39/2, redovisning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett

år

Ledningsutskottets beslut  2020-03-23, §  56

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04—08

Dnr  2020/295

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner och

medborgarförslag

INLEDNING

Kommunfullmäktige beslutade, KF  §  10, 2009-01-29  att bifalla motion om

redovisning'av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag.

Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de

motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts.

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning.

Beredning

Bilaga KS 2020/40/1, missiv

Bilaga KS  2020  /40 /2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner och

medborgarförslag

Reviderad Bilaga KS 2020/40/2, redovisning av verkställandet av bifallna motioner

och medborgarförslag

Ledningsutskottets beslut 2020-03-23, §  57

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna, samt

att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att ge en återrapportering av status för verkställandet  '

av bifallna motioner och medborgarförslag på ledningsutskottets sammanträde i

april.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna,

kommunstyrelsen beslutar

ag uppdra till kommunchef att ge en återrapportering av status för verkställandet

av bifallna motioner och medborgarförslag på ledningsutskottets sammanträde i

april.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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SAM IVIANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr  2020/444

Bokslut 2019, Sala kommun

Beredning

Bilaga KS  2020/46/1, årsredovisning 2019, Sala kommun

Bilaga KS  2020/46/2, nämndernas verksamhetsberättelser  2019

Bilaga KS  2020/46/3, indikatorsammanställning 2019

Bilaga KS  2020/46/4, begäran om tilläggsanslag investeringar från  2019  till 2020

Bilaga KS  2020/46/5, nämndernas beslutsprotokoll

Bilaga KS  2020/46/6, årsredovisning 2019, Sala-Heby Energi AB

Bilaga KS  2020/46/7, årsredovisning 2019  för Salabostäder AB

Reviderad Bilaga KS  2020/46/7, årsredovisning 2019  för Salabostäder AB
Bilaga KS  2020/46/8, årsredovisning 2019  för Sala Silvergruva AB

Bilaga KS  2020/46/9, uppföljning nämndernas internkontrollplaner  2019

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna,

att godkänna de av styrelsen/ nämnderna redovisade budgetaWikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för  2020  års investeringsbudget med 14 301 000 kronor

i enlighet med Bilaga KS  2020/46/4,
a_tt  2019  års negativa resultat återställs  2022,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna  2019.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsätgärderna,

a_tt godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna,

a_tt fastställa tilläggsbudget för  2020  års investeringsbudget med 14 301 000 kronor

i enlighet med Bilaga KS  2020/46/4,

a_tt  2019  års negativa resultat återställs  2022,

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

a_tt godkänna de av nämnderna/kontoren upprättade internkontrollplanerna  2019;

Socialdemokraterna lämnar in protokollsanteckning

Utdrag

Kommunfullmäktige

W?)
Utdragsbestyrkande

l,
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Kommunstyrelsen  2020-04-08

Ärende11 Bokslut 2019 för Sala kommun

Återigen visar Sala Kommun på ett negativt ekonomiskt resultat på -21,4miljoner kronor för 2019.

De två senaste åren har kommunen redovisat ett negativt och resultat och summan uppgår till ca 58

miljoner kronor sammanlagt. Det är mycket pengar i underskott för en kommun i Salas storlek.

Anmärkningsvärt är att Sala kommun som koncern där det kommunala bolagen inräknat också visar

på ett underskott 2019på 11,9miljoner kronor vilket är mycket ovanligt.

Kommunens ekonomiska underskott för 2019beror på flera olika anledningar. Några av posterna år

av engångskaraktär. Vi kan vidare konstatera ett andra viktiga faktorer är det budgeterade resultatet

som inte när 1 %  samt de större nämnderna som skolan och vård och omsorg som bedrev

verksamhet utöver sina ekonomiskaramar. Kultur— och fritidsnämnden och kommunstyrelsen visade

ett positivt resultat men inom kommunstyrelsens egna verksamheter visar vissa delar på ett

underskott vilket i sig är bekymmersamt.

Några besparingsåtgärder har inte gått att genomföra då det inneburit risk för både personal och

brukare och sådana åtgärder ser vi socialdemokrater inte heller som genomförbara utifrån ett

arbetsmiljö  — och brukarperspektiv.

Vi varnade tidigt på året att kommunen återigen vid årets slut skulle redovisa ett underskott vilket

var en mycket korrekt bedömning från vår sida.

Under 2019har ekonomin varit ansträngd och tidigare beslutade åtgärder har inte fått den

genomslagskraft som önskats. Det vi lyfter i första hand är åtgärder som minskade lokal- och

bilkostnader. En minskning på dessa delar får en omedelbar påverkan för verksamheterna men också

över tid när det gäller framtida investeringar.

Ett annat sätt att hantera de ökade kostnaderna var inrättandet av igångsättningsbesked för varje ny

investering. Beslutet i sig är mycket bra, men idag ser vi inte att det leder till någon besparing då deti

de flesta fall saknas driftkonsekvens innan igångsättning sker.

lVlåluppfyllelsen är delvis uppfylld inom vissa områden men fortfarande så är måluppfyllelsen kring

perspektivet ekonomi undermålig där endast 1 av 4 mål uppfylls.

Sala kommun fortsatte att växa under året med 78 nya invånare, detär dock en rejäl minskning mot

tidigare år.

För att summera 2019är det åter ett år som visar på underskott. Ett år där politiken förändrades

genom splittring i minoritetsstyret som sedan oktober endast innehar 18 av 45 fullmäktiges mandat.

Året 2019blev återigen året då det saknades ett starkt politiskt ledarskap och kraftfulla åtgärder för

att minska det skenade underskottet.

 



Kommunens nuvarande vision "Att år 2024 har Sala kommun passerat 25000 invånare och är ett

långsiktigt hållbart samhälle med livskraft i hela kommunen" är en riktmärke som vi inte ser kommer

att nås om det inte sker en rejäl förändring.

Avslutningsvis så avvaktar vi socialdemokrater kommunrevisionens slutrapport och återkommer med

yrkanden i kommunfullmäktige.
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Justerandes sign

W

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr 2020/469

Förslag om åtgärdspaket för stödtill näringslivet under
coronakrisen
INLEDNING

Ett förslag om åtgärdspaket för stöd till näringslivet under coronakrisen har

utarbetats.

Beredning

Bilaga KS  2020  /48  /  1, skrivelse  — förslag om åtgärdspaket för stöd till näringslivet

under coronakrisen

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

a_tt införa nolltaxa för torghandel under  2020,

samt att för egen del besluta

a_tt anslå 300 000 kronor till Näringslivskontoret, i syfte att införa appen CityPlay

samt vidta samordningsåtgärder till stöd för näringslivet, att tas ur förfogandet,

samt

a_tt uppdra till Bygg- och Miljönämnden att skyndsamt se över möjligheten att tillåta

uteserveringar omgående.

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt uppdra till kommunchefen att betala ut årets budgeterade julgåva, till samtliga

anställda i kommunen, som vårpresent i form av ett Sala-presentkort med ett värde

av 200 kronor.

Erik Hamrin (M) yrkar

bifall till ledningsutskottets förslag med tillägg

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
a_tt under  2020  införa nolltaxa för såna uteserveringar samt skyltningar som faller

under §5 och §6 i  styrdokumentet "Taxaför upplåtelse av gatu- och torgplatser samt

allmän mark i Sala kommun", samt

a_tt under  2020  redan uttagna avgifter rörande torghandel, uteserveringar samt

skyltning enligt ovan återbetalas.

Proposition

Ordföranden ställer ledningsutskottets förslag mot avslag och finner

ledningsutskottets förslag bifallet.

Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

Ordförande ställer Erik Hamrins (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner Erik

Hamrins tilläggsyrkande bifallet.

Utdragsbestyrkande

%?
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26>

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—04-08

Forts  §  64

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt införa nolltaxa för torghandel under  2020,

a_tt under  2020  införa nolltaxa för såna uteserveringar samt skyltningar som faller

under §5 och §6 i styrdokumentet "Taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser samt

allmän mark i Sala kommun",

att under  2020  redan uttagna avgifter rörande torghandel, uteserveringar samt

skyltning enligt ovan återbetalas.

samt att för egen del besluta

a_tt anslå 300 000 kronor till Näringslivskontoret, i syfte att införa appen CityPlay

samt vidta samordningsåtgärder till stöd för näringslivet, att tas ur förfogandet, .,

a_tt uppdra till Bygg- och Miljönämnden att skyndsamt se över möjligheten att tillåta

uteserveringar omgående,

a_tt uppdra till kommunchefen att betala ut årets budgeterade julgåva, till samtliga

anställda i kommunen, som vårpresent i form av ett Sala-presentkort med ett värde

av 200 kronor.

Utdrag

Kommunfullmäkti ge

Ekonomikontoret

Näringslivskontoret

Kommunchef

Utdragsbestyrkande

W?
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Justerandes sign
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SAM lVIANTRÄDESPROTOKOLL 18 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr  2020/478

Arbetsordning för kommunfullmäktige

INLEDNING

Mot bakgrund av den rådande situationen med corona—pandemin och för att säkra
beslutsförheten hos kommunens högsta beslutande organ finns anledning att

överväga åtgärder såsom att möjliggöra deltagande på distans i kommunfull-

mäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden. För juridiskt
giltiga beslut kräver kommunallagen att deltagande på distans står inskriveti

arbetsordningen för kommunfullmäktige och finns med i reglementet för respektive

nämnd [behandlas i separat ärende].

Enligt kommunallagen, 5  kap, 16  §  gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges

sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det och särskilda tekniska

krav kan uppfyllas. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud— och bildöverföring i

realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och

delta på lika villkor.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens

sammanträde.

Skrivningen saknas dock i kommunfullmäktiges arbetsordning som därmed behöver

revideras.

Punkt 1.11 Deltagande på distans (5 kap. 16  §  kommunallagen) har lagts till.

Beredning

Bilaga KS 2020/54/1, Missiv

Bilaga KS 2020/54/2, Arbetsordning för kommunfullmäktige

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med Bilaga KS

2020/54/2, samt

ät reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige träder i kraft från och med den

1 maj 2020.

Erik Hamrin (M) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med Bilaga KS

2020/54/2, med följande justering av punkten 1.11,

"Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före

sammanträdet anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. Ordföranden får

medge dispens från denna tidsgräns samt avgör om närvaro får ske på distans.",

samt

a_t_t reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige träder i kraft från och med den

1  maj 2020.

Ulrika Spårebo (S) och Hanna Westman (SBA) yrkar bifall till Erik Hamrins (M)

yrkande.

%
Utdragsbestyrkande

i
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Forts  §  65

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Erik Hamrins (M)

yrkande och finner Erik Hamrins [M) yrkande bifallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med Bilaga KS

2020/54/2, med följande justering av punkten  1.11,

"Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före

sammanträdet anmäla detta till kommunfullmäktiges sekreterare. Ordföranden får

medge dispens från denna tidsgräns samt avgör om närvaro får ske på distans.",

samt

a_tt reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige träder i kraft från och med den

1  maj 2020.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr2020/483

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala

kommun
INLEDNING

Den administrativa enheten har tagit fram ett förslag till nytt gemensamt

reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun.

Beredning

Bilaga KS 2020/55/1, missiv .

Bilaga KS  2020/ 55/2, Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala

kommun

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anta Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun, i

enlighet med Bilaga KS 2020/55/2,

gm därmed upphävs tidigare reglementen för kommunstyrelsen,

krisledningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur— och fritidsnämnden,

skolnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt reglemente och

arbetsordning för individnämnden, samt

att för egen del besluta

ag ge kommunchefen i uppdrag att ta fram, och inom ramen för fastställd budget,

införa en teknisk lösning som tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i

sammanträden på distans.

Erik Hamrin [M) yrkar

bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande med tillägg

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun, i

enlighet med Bilaga KS  2020/55/2  med följande justering av punkten 3.5

"Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före

sammanträdet anmäla detta till nämndsekreterare. Ordföranden får medge dispens

från denna tidsgräns samt avgör om närvaro får ske på distans",

Proposition

Ordföranden ställer propoSition på sin första att-sats och på Erik Hamrins (M)

tilläggsyrkande och finner Erik Hamrins (M) yrkande bifallet

Ordföranden ställer sin andra att-sats mot avslag och finner sitt eget yrkande

bifallet.

Ordföranden ställer sin tredje att-sats mot avslag och finner sitt eget yrkande

bifallet.

Utdragsbestyrkande

my
!
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Forts  §  66

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anta Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder  i  Sala kommun, i

enlighet med Bilaga KS 2020/55/2 med följande justering av punkten 3.5

"Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar före

sammanträdet anmäla detta till nämndsekreterare. Ordföranden får medge dispens

från denna tidsgräns samt avgör om närvaro får ske på distans",

a_tt därmed upphävs tidigare reglementen för kommunstyrelsen,

krisledningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden,

skolnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt reglemente och

arbetsordning för individnämnden, samt

att för egen del besluta

a_tt ge kommunchefen i uppdrag att ta fram, och inom ramen för fastställd budget,

införa en teknisk lösning som tillgodoser kommunallagens krav på deltagande i

sammanträden på distans.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Justerandes  sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr  2019/1424

Ökad kostnad  för myggbekämpning
INLEDNING

Nedre  Dalälvens Utveckling AB har  fått  ett beslut från  skatteverket  att  bolaget  inte

är momspliktigt.  Detta  innebär att de år som kommunen har  betalat  ut  stöd (2015—

2018) inte har haft full täckning.

Bolaget  behöver nu in pengarna som är differensen för dessa år för att  klara

likviditeten. Då det rör sig om fyra år som  bolaget  tagit  emot  stöd exklusive moms så

blir det motsvarande en årsavgift till som behöver ges till Nedre Dalälvens

utveckling AB för att inte  bolaget skall  hamna i  obalans  och eventuell

myggbekämpning skall utebli.

Beredning

Bilaga KS  2020/51/1, missiv

Bilaga KS 2020/51/2, skrivelse från Nedre Dalälvens Utvecklings AB

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt anslå 473 760 kronor till Kontoret för hållbar tillväxt för ersättning till Nedre

Dalälvens utveckling AB, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 473 760 kronor till Kontoret för hållbar tillväxt för ersättning till Nedre

Dalälvens utveckling AB, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Utdrag

Kontoret för hållbar tillväxt

Ekonomikontoret

Nedre Dalälvens Utvecklings AB

% Utdragsbestyrkande

(
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr 2020/593

Stödtill ideella föreningar
INLEDNING
Sala kommun håller på att omvärldsbevaka situationen gällande Coronavirusets

konsekvenser, så gott det går i dagens läge. Ett område som ses över är föreningar
och ideella organisationernas ekonomiska situation. Ett underlag till kultur- och

fritidsnämnden har arbetats fram för att möjliggöra olika beslut som kan ge

föreningar och ideella organisationernas möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet

när Corona situationen lättar

Beredning

Bilaga KS 2020/65/1, missiv

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Westin (C) föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

att anslå 300 000  kronor  till kultur- och fritidsnämnden för att finansiera extra stöd

till ideella föreningar med anledning av coronakrisen, att tas ur förfogandet.

Anders Westin (C), Tomas Bergling (M), Hanna Westman (SBÄ) och Ingela Kilholm

Lindström (MP) yrkar ifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

ag anslå 300 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för att finansiera extra stöd

till ideella föreningar med anledning av coronakrisen, att tas ur förfogandet.

Utdrag

Kultur-och fritidsnämnden

M Utd ragsbestyrka nde

(  (
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W

SAM  IVIANTRÄDESPROTOKOLL 24 (26)

KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr 2020/4

Stängda sammanträden för kommunstyrelsen under en period

INLEDNING

Med anledning av den rådande coronasituationen här frågan väckts om att hålla
kommunstyrelsens sammanträden stängda under en period.

Yrkanden

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

ät, med hänvisning till den uppkomna situationen på grund av corona, hålla

kommunstyrelsens sammanträden stängda under perioden 15 april 2020 till och

med 31 augusti  2020;

Anders Wigelsbo (C), Elisabet Pettersson (C), Erik Hamrin (M), Tomas Bergling och

Magnus Edman (SD) yrkar bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar
bifall till Ulrika Spårebos (S) yrkande med tillägg

att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunchef att utreda möjligheten att radiosända

kommunstyrelsens sammanträden.

Proposition

Ordföranden ställer Ulrika Spårebos (S) yrkande mot avslag och finner Ulrika

Spärebos (S) yrkande bifallet.

Ordföranden ställer Hanna Westmans (SBÄ) yrkande mot avslag och finner Hanna

Westmans (SBÄ) yrkande avslaget.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

att, med hänvisning till den uppkomna situationen på grund av corona, hålla

kommunstyrelsens sammanträden stängda under perioden 15 april 2020 till och

med 31 augusti 2020.

Utdrag

Kontor

Nämnder

Sala Allehanda

Wi
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (26)
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020—04—08

Dnr2020/256

Markanvisningsavtal med BoKlok Mark & Exploatering AB

INLEDNING

Sala kommun har som vision att växa till 25 000 innevånare till stadens 400 års

jubileum. För att nå detta mål arbetar Plan—och utvecklingsenheten med att ta fram

mark-och detaljplaner för attraktiva områden till bostadsbebyggelse.

Med markanvisningsavtal mellan Sala kommun och BoKlok Mark och Exploatering

AB möjliggörs byggnation av lägenheter och parhus på fastigheter i stadsdelen

Norrängen.

Beredning

Bilaga KS  2020/20/1, missiv från plan- och utvecklingsenheten, 2020-02-11

Bilaga KS  2020/ 20/2, förslag på markanvisningsavtal

Reviderad Bilaga KS  2020/ 20/ 2, förslag på markanvisningsavtal

Bilaga KS  2020/20/3, exploateringskalkyl BoKlok

Reviderad Bilaga KS  2020/20/3, exploateringskalkyl BoKlok

Reviderad Bilaga KS 2020/20/3A, exploateringskalkyl BoKlok

Kommunstyrelsens beslut  2020—03-04, §  33.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna markanvisningsavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB, i enlighet

med reviderad Bilaga KS  2020/20/2, samt

a_tt markanvisningsavtalet får undertecknas av plan— och utvecklingschef.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C) yrkande.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras  kl.13.06-13.15.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

a_tt godkänna markanvisningsavtal med BoKlok Mark och Exploatering AB, i enlighet

med reviderad Bilaga KS  2020/20/2, samt

att markanvisningsavtalet får undertecknas av plan— och utvecklingschef.

Socialdemokraterna lämnar in protokollsanteckning.

Utdrag

Plan— och utvecklingschef

Utdragsbestyrkande

[
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Kommunstyrelsen  2020—04-08

Ärende 17 IVIarkanvisningsavtal BoKIok

Ett markanvisningsavtal är upprättat mellan Sala kommun och BoKIok Mark och Exploatering för att '

möjliggöra byggnation av lägenheter och parhus på fastigheter i Norrängen, del av Kristina 4:6 samt

Kristina 4:210

Med markanvisning menas i lagen en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre vilket

ger byggherren under en begränsad tid ensamrätt om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst

markområde för bebyggande, marken måste dock ägas av kommunen.

Vår protokollsanteckning innebär att vi i ett tidigt skede vill uppmärksamma på att det vid all

exploatering inom Sala stad inte är enkel då marken är kontaminerad sedan den tidigare gruvdriften i

staden och medför dyra kostnader kringjust marksanering. Det senaste kring exploatering var under

2019 och som kostade kommunen 9,25 miljoner kronor kring oklarheter i avtalet kring kostnader för

markföroreningar.

I  den exploateringskalkyl som ligger till grund i avtalet för Norrängen så tar kommunen på sig

kostnader för marksanering på 3 miljoner kronor, vilket vi är ytterst tveksamma till att

kommunen bör göra. Vi anser att byggherren bör svara för alla sådana kostnader.

För att kommunen inte skulle läsa in sig i ett avtal som på sikt generera kostnader för kommunen så

ville vi socialdemokrater att kommunen skulle ta in expertis på området som granskade avtalet med

de risker och fördelar som avtalet innebär för Sala kommun. Detta sa alliansstyret först nej till innan

de förstod allvaret och tog in expertis.

Expertis har nu granskat avtalet och kommit med ett utlåtande vilket stärker oss i delar som vi anser

inte kommer att gynna vare sig kommunen eller byggherren. Bland annat så är markanvisngsavtalet

alldeles för detaljerat för att vara en markanvisning, vissa delar skulle kunna skrivas in i den

kommande överlåtelsen. En risk att skriva mycket i ett tidigt skede är att båda parterna blir mindre

flexibla vid fortsatt förhandling, vilket kan leda till att både tid och pengar lagts neri något som sedan

inte slutförs.

Den andra delen handlar om markföroreningar, avtalet utgår från att kommunen ska utföra arbeten

och schakta ner till 50 cm under bottenvåningsnivå. Enligt avtalsupplägget så sker arbeten efter att

marken är såld, men ej till tillträdd vilket skulle kunna medföra risk för diskussioner om skicket på

den överlåtna marken. Detta måste beskrivas väldigt noggrant i avtalet om överlåtelse.

Den tredje delen är metoden som används för värdering/prissättning av småhustomterna, den är

väldigt komplicerad. Det mest vedertagna sättet att värdera färdig tomtmark är exklusive VA, men



inklusive gatukostnader, plantkostnader och fastighetsbildning.  I  detta avtal så används en metod

som är komplicerad och svårläst och där man använder sig av schablonavdrag som kompenserar för

tillkommande kostnader.

Avslutningsvis vill vi socialdemokrater medverka till att Sala kommun växer men det får inte ske på

bekostnad av skattebetalarna.

Vi har sagt ja till att godkänna det upprättade markanvisningsavtal, men genom denna

protokollsanteckning vill vi visa på de farhågor vi ser med ett sådant detaljerat avtal och den

problematik som finns kopplat till den tidigare gruvdriften med kontaminerad mark inom Salastad

och kostnader kopplade till marksanering.

För en tid sedan var tjänstepersoner och politiker på studiebesök i Falun då de har exakt samma

problematik som Sala kommun när det gäller markföroreningar. lFalun säljer man all mark sanerad.

. Sala kommun kan idag ingå marköverlåtelse på två sätt när det gäller markföroreningar, det ena är

att sälja sanerad mark, det andra att sälja mark som inte är sanerad.

Båda alternativen funkar och en bedömning behöver göras från fall till fall. När det gäller Norrängen

så väljer man ett tredje alternativ som ännu inte är beprövat hos bygg och miljöenheten i kommunen '

och kan bli väldigt kostsam för både kommunen och byggherren utifrån de riktlinjer som finns idag i l

kommunens markföroreningsstrategi

Vi kommer nogsamt följa ärendet och när detär dags för ett marköverlåtelseavtal kommer

expertisens utlåtande ligga till grund för fortsatt hantering samt det som skett under processens

gång.

Expertis kommer även att behövas när det är dags för marköverlåtelse eftersom kommunen idag

inte har den kompetensen  i  egen regi.
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KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2020-04-08

Dnr2020/4

Ärenden avgjorda med stödav delegation

Ordföranden anmäler ärenden vari ledningsutskottet den 23 mars 2020 fattat beslut

på kommunstyrelsens vägnar, samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut i

enlighet med Bilaga KS 202 0/52/1.

Utdragsbestyrkande
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